
 
 

 

 

 

 

 اعالن ھام

  نظام التحویل االلي المباشر في مقاصة مجلس التعاون الخلیجيتطبیق 

 الجمركیین  نللمخلصیورشة عمل تدریبیة 

 الجمركیین المخلصین االخوة

 في الجمركیین للمخلصین ایام 3 مدتھا تدریبیة عمل ورشة الجمارك شئون تنظم ،الخلیجي التعاون مجلس مفاصة في المباشر االلي التحویل نظام لتطبیق تحضیرا
 في معھد التدریب الجمركي اإلدارة العامة الطابق االرضي 2015 اغسطس 5 و 4،3

  تدریبییة دورات 6 على الجمركیین المخلصین توزیع تم

 حضور شھادة متدرب كل یسلم سوف و مخلصلل الزامیة ھي و ساعتین مدتھا التدریبیة الدورة

  المرفقة حةئالال مراجعة الرجاءالجمركي  مخلص لكل المخصصة التدریبیة الدورة لتحدید

  جمركي مخلص لكل السكاني الرقم حسب مرتبة حةئالال

  المحدد الوقت في الحضور الرجاء

 لتعاونكم شكرا

 الجمارك شئون



 
 

 

 

 

Important Announcement 

Implementation of Automatic Direct Transfer for GCC Maqasa  

Training workshop for Clearing Agent Community 

Dear Clearing Agent Colleague  

In preparation for the implementation of Automatic Direct Transfer (ADT) for GCC Maqasa; Bahrain 
Customs Affairs is organizing a 3 day work shop for Clearing Agent Community on August 3,4 and 5 
2015 at Customs HQ Training Institute Ground Floor 

The Training is composed of a two hour session for each clearing agent 

The Training is mandatory and each Clearing Agent will be provided with a certificate of attendance 

Each Clearing Agent is assigned to a Training Session on specific date and time 

To find out your allocated Training Session please review attached list  

The List is sorted by CPR Number 

Please be punctual 

Thank you for your cooperation 

Bahrain Customs Affairs 



ورشة عمل حول تطبيق آلية التحويل اآللي المباشر ( المقاصة )

رقم البطاقة ت
السكانية

السجل اسم المخلص الجمركي
التجاري 
لشركة 
التخليص

تاريخ الدورة شركة التخليص
التدريبية

(االدارة العامة‐
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وقت الدورة التدريبية
صباحا

جوال

2015/08/03MON  08:30نايف علي محمد علي الزري‐34107197311
2015/08/05WED  10:3039693282مؤسسة فالمرزي التجارية01‐001825سلطان أحمد علي225400010070
2015/08/05WED  08:3039460593السيد محمد علي ابراھيم01‐004998السيد محمد علي محمد194400106884
2015/08/03MON  10:3039687587ماكس اكسبرس للتخليص الجمركي01‐059397فيصل مرزوق الخباز44450105520
2015/08/05WED  08:3039117804االصيل لتخليص البضائع والمعامالت02‐053362علي حسن علي الذوادي175490007236
2015/08/03MON  10:3039722228مؤسسة الدمام لتخليص الجمركي01‐048515محمد عبدالرحيم الكوھجي46490112315
2015/08/04TUE  10:3039456227خدمات البحرين01‐006082حسين علي عالي العالي150500024839
2015/08/04TUE  10:3039470822يوسف احمد شريف العلوي01‐026202يوسف شريف العلوي123500044430
2015/08/03MON  10:3039825718خدمات البحرين العالميه للشحن01‐014567يوسف جعفر الخراز52520122402
2015/08/04TUE  10:3039682688مؤسسة علي مراد للتخليص الجمركي01‐047696احمد محمد غلوم جعفر153540014575
2015/08/05WED  10:300بسمه السعد لتخليص  الجمركي01‐022620عبدالعزيز ابراھيم احمد بوھزاع222540124150
2015/08/05WED  08:3039470478شركة الزياني للسيارات (زياني موتورز01‐033097ماھر ابو العال حسن محمود199540902160
2015/08/05WED  08:3039459005مؤسسه باقر للتخليص الجمركي01‐028163عبدالمجيد حسين باقر182550105867
2015/08/03MON  10:3039633991مؤسسة السارجنت للتخليص الجمركي01‐029409جعفر احمد عبدهللا جاسم80550106588
2015/08/05WED  10:3039465270مكتب الخليل للتخليص والنقل01‐013145محمد خليل عبدالوھاب223570055377
2015/08/05WED  10:3036716111البركه للتخليص ونقل البضائع08‐040324عبدالعزيز عبدالواحد قراطه232570118166
2015/08/05WED  10:3039930404موءسسة فايز للتخليص والنقل والخدمات01‐013352حمد جاسم محمد الجبن226570130409
2015/08/05WED  10:3039469469خالد الكوھجي لتخليص ونقل البضائع02‐014967خالد عبدهللا الكوھجي212570135354
2015/08/04TUE  08:3039669868مؤسسة الفارس للتخليص الجمركي والش02‐029407ابراھيم محمد خليفه102580063801
2015/08/04TUE  10:300مؤسسة وادي الخيرات لتخليص البضائع01‐073437محمد خلف حمد البلوي126590188100

شئون الجمارك – معھد التدريب الجمركي 

للتعميم على المنافذ الجمركية ‐ ترتيب بحسب رقم البطاقة السكانية
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2015/08/03MON  10:3039884017شركه ابراھيم خليل كانو ش.م.ب.م03‐000507عيسى عبدهللا يوسف عباس50610011626
2015/08/05WED  10:3039661729شركه بي ار سي ويلدمش الخليج ذ.م.م02‐001457نور السيد مھدي ناصر228610030671
2015/08/04TUE  10:3039696907اى ام لخدمات التخليص02‐065871ابراھيم محمد علي بوزبون128610103920
2015/08/03MON  10:3036451125السيد ھادى السيد ھاشم01‐019355السيد ھادي بدر ھاشم45620009209
2015/08/04TUE  10:3039663307االيام لتخليص الجمركي02‐026235عادل عبدهللا احمد ابراھيم152620025247
2015/08/03MON  08:3039889092شركه ابراھيم خليل كانو ش.م.ب.م03‐000507رضا منصور عبدهللا26620056991
2015/08/04TUE  08:3039181281االمير لتخليص الجمركي01‐023696عبدالكريم علي عاشور108630106363
2015/08/03MON  10:3039453722انجود للتخليص الجمركي02‐031987عبداالله ابراھيم الدرازي68630701806
2015/08/05WED  08:3033409191الشركة االوربيه للشحن ذ.م.م02‐048827محمد منير محمد رفيق190630904189
2015/08/04TUE  08:3036622295وكالة البستكي لتخليص الجمركي01‐040420عبدهللا محمد البستكي118650600797
2015/08/03MON  08:3039461838مؤسسة النجمة للتخليص الجمركي01‐034223منصور يحي ميرزا37651104106
2015/08/03MON  10:3039602080خدمات انجكيب للشحن ذ.م.م01‐035254علي حسن مرضي محمد69660036975
2015/08/04TUE  08:3039344226مؤسسة ابراھيم قمبر للتجارة والنقليات03‐005254السيد امين عبدالرسول يحيى86670051675
2015/08/05WED  08:3039859853مؤسسة ابراھيم قمبر للتجارة والنقليات03‐005254محمد علي حسن رضى171670103896
2015/08/05WED  08:3039920027شركة المراعي البحرين ش.ش.و01‐052352باسم مكي يوسف حسن166670106291
2015/08/04TUE  10:3039611232الوادى للتخليص الجمركى وتركيب االدو01‐018413علي حسن ھالل124670106631
2015/08/05WED  08:3033222733شركة دانزاس البحرين ذ.م.م01‐072717عباس حميد علي صالح الطبقة167670702544
2015/08/05WED  08:3038885706مصنع ال نوح لقطع وثني الحديد07‐000034عباس ابراھيم حسن علي سلمان169670802387
2015/08/05WED  08:3039466308وايتوي فريت انترناشونال01‐086353محمد جعفر علي جعفر188670803910
2015/08/03MON  10:3039579981ھابي للتخليص الجمركي01‐053312عبدالھادي عبدعلي الھدار75671202553
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2015/08/04TUE  08:3036626828االيام لتخليص الجمركي02‐026235حسن عبدهللا عباس العرادي113680113193
2015/08/03MON  10:3017252156مؤسسة ياسر مكي التجارية02‐027693ياسر حسن علي مكي61680503200
2015/08/04TUE  08:3036372728مؤسسة محمد سلطان علي سلطان للتخليص01‐048743محمد سلطان علي93680603972
2015/08/05WED  08:3039636962مؤسسة ابراھيم قمبر للتجارة والنقليات03‐005254فواز ابراھيم علي محمد189690013728
2015/08/03MON  10:3038465500البركه للتخليص ونقل البضائع08‐040324ابراھيم حسن محمد علي54690040830
2015/08/05WED  10:3033399222القصير للتجارةوالتخليص الجمركي01‐028164محمد علي ابراھيم القصير 218690110405
2015/08/05WED  10:3039619515شركة الخدمات المتحدة للطرود (البحرين01‐013197حسين ضاحي عبدهللا خلف حجي237691203318
2015/08/03MON  08:3039935233جي ان تي سبالي تشين سلوشينس ش.ش01‐086541محمد سعيد عبدعلي الخنيزي18700104410
2015/08/04TUE  08:3039231120دلتا سيرفس01‐005479ذوالفقار كريم قاسم خداداد104701005840
2015/08/04TUE  08:3039433933".شركة السيارات االوروبية""يوروموتو01‐041096نضال جعفر السعد84710034164
2015/08/03MON  10:3039561463شركه ابراھيم خليل كانو ش.م.ب.م03‐000507حسين عبدهللا احمد حميدان60710506031
2015/08/04TUE  08:3036739111فلورا للشحن وخدمات التخليص06‐019662جالل محفوظ سعيد114720106605
2015/08/04TUE  08:3039225601شركه يوسف خليل المؤيد واوالده ‐ ش.م01‐001427محمد باقر شھاب احمد119720206260
2015/08/05WED  10:3039646100ھاي كوليتى لوجستكس02‐063385محمد جعفر احمد الدرازي210720406633
2015/08/03MON  10:3039618128شركه الوكاالت العالمية المحدودة05‐000188عبدالعزيز عبدالكريم الشيخ41720604117
2015/08/05WED  08:3039819002ھابي للتخليص الجمركي01‐053312عبدالجليل حسن عيد الھدار168721003001
2015/08/05WED  08:3036488862ابو عبدهللا للتخليص الجمركي01‐048852خليل عبدهللا خليل الحمر173721103952
2015/08/05WED  08:3039690921الشركه الوطنيه للسيارات ذ.م.م01‐019333جميل فردان أحمد سلمان165721205534
2015/08/04TUE  08:3039449564عبدهللا جاسم لتخليص البضائع01‐062525عبدهللا جاسم ال عبدالوھاب95730034119
2015/08/03MON  08:3036439939شركة أرامكس البحرين ش.ش.و01‐020472خليفه حسن خليفه حسن1730100634
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2015/08/04TUE  10:3036625544اديكس العالمية للتخليص02‐048897حسين علي عبدهللا148730304671
2015/08/05WED  08:3036055070شركة المشرق لتخليص البضايع ذ.م.م01‐036961ياسر عبدهللا راشد  االمين161730402592
2015/08/05WED  08:3036635668وايتوي فريت انترناشونال01‐086353خلف عبدالوھاب احمد200730504131
2015/08/04TUE  08:3036666828االيام لتخليص الجمركي02‐026235الياس محمد احمد مرھون120731004248
2015/08/04TUE  08:3039466577وكالة الحمد للتخليص الجمركي01‐036280السيد شرف نعمه الشرف110731005066
2015/08/04TUE  08:3039408382االمير لتخليص الجمركي01‐023696دانيال عبدالمنعم البوسطة81731006453
2015/08/03MON  08:3033393396الرافد لتخليص المعامالت الحكومية والبض04‐058248ابراھيم خليل ابراھيم احمد15740020455
2015/08/03MON  10:3039652022فيدرال اكسبرس انترناشول انك01‐026645علي حسن عبدالوھاب احمد70740208292
2015/08/04TUE  08:3036050850شركه اوال اكسبرس01‐009052حسين عيسى علي99741101866
2015/08/04TUE  08:3039406444فيدرال اكسبرس انترناشول انك01‐026645ايمن احمد علي الموت88750505761
2015/08/05WED  08:3039914152سوبر اكسبرس03‐025064محمود مھدي حمود عطيه 183750605332
2015/08/03MON  08:3036735514وكالة الحمد للتخليص الجمركي01‐036280خليل ابراھيم جاسم39750802324
2015/08/03MON  10:3039973068خدمات انجكيب للشحن ذ.م.م01‐035254جعفر علي جاسم عبدهللا  76750807024
2015/08/05WED  08:3039460331سيام لتخليص الجمركي15‐002050فاضل رضي احمد180760107998
2015/08/04TUE  08:300خدمات البحرين العالميه للشحن01‐014567حسن اسماعيل حسن الھدار91760208840
2015/08/05WED  10:3039479474عباس بلجيك واوالده ذ.م.م02‐000026نجيب محفوظ يوسف234760404038
2015/08/03MON  08:3039644929المد للتخليص02‐031242اسماعيل حسن علي مرھون24760806179
2015/08/03MON  08:3039349994شركه ابراھيم خليل كانو ش.م.ب.م03‐000507السيد باقر احمد سعيد29761007911
2015/08/05WED  10:3036894001خليل علي اكبر الري05‐001054محمود عباس منصور عبدهللا221761008284
2015/08/04TUE  10:3039722225مؤسسة اوال لتخليص وتصدير البضائع01‐006809ھاني محمد جمعه محمد132761109218
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2015/08/04TUE  10:3039898599فاس لتخليص البضائع02‐048984منير عبدالحسن ابراھيم135770106277
2015/08/05WED  10:3039688345خدمات فيروز لتخليص البضائع01‐034695مفضل فيروز عبدعلي215770801188
2015/08/04TUE  10:3039990960فيدرال اكسبرس انترناشول انك01‐026645ھيثم سعيد حبيل الغتم160770803342
2015/08/03MON  08:3039621513شركة الفيصل للوجستيات والنقل ذ.م.م01‐012472علي عباس  ابراھيم مرھون25771002734
2015/08/04TUE  08:3036322030نقليات العريض01‐008738حسين حسن محمد علي83771007850
2015/08/05WED  10:3039473114خدمات انجكيب للشحن ذ.م.م01‐035254صادق رضي عبدالحسن ربيع216780036425
2015/08/05WED  10:3036335467شركة أرامكس البحرين ش.ش.و01‐020472منھال احمد علي حماد236780200721
2015/08/04TUE  10:3036556369تي ان تي سكاى باك العالميه البحرين ذ.01‐012095احمد عبدالرسول احمد ابراھيم158780204662
2015/08/04TUE  08:3036362842انفاس لتخليص البضائع01‐067253السيد باقر علوي الموسوي90780207440
2015/08/03MON  08:3038885702اجيليتي البحرين ش.م.ب مقفلة02‐048618محمود جعفر مال الجمري22780402553
2015/08/03MON  10:3036650506موءسسة فايز للتخليص والنقل والخدمات01‐013352فواز عبدهللا راشد االمين73780403410
N/A#N/A2015/08/05WED  10:30#N/A#فتحي أحمد سلمان النشابه233780704053
2015/08/03MON  08:3039440390ماكس اكسبرس للتخليص الجمركي01‐059397السيد غازي فيصل الخباز9781007135

2015/08/04TUE  10:3039422050شركة فرست موتورز ذ.م.م01‐053081السيد زاھر سعيد جمعه130781102316
2015/08/05WED  10:3039802051شركه اوال اكسبرس01‐009052صالح عبدهللا صالح اللؤلؤ229781105684
2015/08/05WED  10:3039755633النسر الشرقي لخدمات الشحن06‐040860ھيثم علي حسين209781108454
2015/08/04TUE  10:3039468368مؤسسة الشعب للخليص الجمركي01‐044196حسن ابراھيم باقر حسن141790106388
2015/08/03MON  10:300الوادى للتخليص الجمركى وتركيب االدو01‐018413علي ابراھيم عبدهللا احمد63790110148
2015/08/04TUE  08:3036315551شركة أرامكس البحرين ش.ش.و01‐020472حسين علي محسن عمران116790402025
2015/08/03MON  08:3039175155الشھد لتخليص المعامالت الحكومية01‐055964محمد عبدهللا نعمة30790709716
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ورشة عمل حول تطبيق آلية التحويل اآللي المباشر ( المقاصة )

رقم البطاقة ت
السكانية

السجل اسم المخلص الجمركي
التجاري 
لشركة 
التخليص

تاريخ الدورة شركة التخليص
التدريبية

(االدارة العامة‐
معھد التدريب)

وقت الدورة التدريبية
صباحا

جوال

شئون الجمارك – معھد التدريب الجمركي 

للتعميم على المنافذ الجمركية ‐ ترتيب بحسب رقم البطاقة السكانية

2015/08/05WED  10:3037777367مجموعة عبدالرحمن خليل المؤيد ذ.م .م01‐041732احمد حسن عيسى حسن205791000737
2015/08/05WED  10:3039900375المؤيد ويلھلمسون المحدودة01‐004999حسين ابراھيم علي امان214791003787
2015/08/03MON  08:3036665955شركه رعايه االمومه ش.م.ب ‐ مقفلة04‐017705رائد احمد جاسم المديفع19791006239
2015/08/04TUE  08:3033557717دزرت للتخليص الجمركي01‐080223وليد عبدالرضا عباس حسن97791006867
2015/08/04TUE  10:3038881884سامي عبدهللا امين ذ.م.م أمينكو03‐012954وافي عبدالمحسن ال سوار157800205618
2015/08/03MON  08:3038884039اجيليتي البحرين ش.م.ب مقفلة02‐048618حسين شملو27800304357
2015/08/03MON  08:3039611343مصنع االء لالدوات الصناعيه02‐025956خليل ابراھيم علي القصير28800310470
2015/08/05WED  08:3036655877موءسسة فايز للتخليص والنقل والخدمات01‐013352حمد يوسف محمد االنصاري198800609670
2015/08/04TUE  10:3036667606االيام لتخليص الجمركي02‐026235علي عبدهللا احمد ابراھيم151801102634
2015/08/04TUE  10:3039646272شركه يوسف خليل المؤيد واوالده ‐ ش.م01‐001427سعيد ميرزا علي موسى149801202957
2015/08/05WED  08:3038885703شركه عبدعلي ال نوح واوالده ذ م م01‐000034السيد فاضل صالح كاظم178801208785
2015/08/05WED  08:3039833266اجيليتي البحرين ش.م.ب مقفلة02‐048618مرتضى السيد عيسى جواد172810104130
2015/08/05WED  08:3039891223دزرت للتخليص الجمركي01‐080223عيسى يوسف أحمد خميس174810310180
N/A#N/A2015/08/05WED  08:30#N/A#احمد يوسف عيسى الحايكي176810402912
N/A#N/A2015/08/04TUE  10:30#N/A#السيد محمد علي جواد155810702215
2015/08/04TUE  08:3039333452شركه اوال اكسبرس01‐009052السيد علي ابراھيم علي ھاشم109810703556
2015/08/04TUE  10:3039776686شركة اينكاي اكسبرس البحرين ذ.م.م01‐038079يعقوب يوسف يعقوب يوسف129810802015
2015/08/04TUE  08:3066300383ھابي للتخليص الجمركي01‐053312علي صالح عبدعلي الھدار115810807424
2015/08/03MON  08:300المال لتخليص البضائع09‐017317علي احمد عبدهللا المطوع33810901307
2015/08/05WED  08:3039425494ھاي اكسبرس02‐037097حسين علي عبدعلي السقاي184810903016
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ورشة عمل حول تطبيق آلية التحويل اآللي المباشر ( المقاصة )

رقم البطاقة ت
السكانية

السجل اسم المخلص الجمركي
التجاري 
لشركة 
التخليص

تاريخ الدورة شركة التخليص
التدريبية

(االدارة العامة‐
معھد التدريب)

وقت الدورة التدريبية
صباحا

جوال

شئون الجمارك – معھد التدريب الجمركي 

للتعميم على المنافذ الجمركية ‐ ترتيب بحسب رقم البطاقة السكانية

2015/08/04TUE  10:3039239236االمير لتخليص الجمركي01‐023696جاسم محمد علي حسن136811007642
2015/08/04TUE  08:3032239888شركه دى اتشي ال انترناشونال البحرين01‐011628عائشة ابراھيم المناعي92820200670
2015/08/03MON  08:3036050530شركة أرامكس البحرين ش.ش.و01‐020472سلمان حسن سلمان حسن8820300748
2015/08/03MON  10:3039255013اجيليتي البحرين ش.م.ب مقفلة01‐048618جاسم محمد علي يحيى58820604348
2015/08/05WED  08:3036055060شركه يوسف خليل المؤيد واوالده ‐ ش.م01‐001427السيد ھادي محمد احمد164820707511
2015/08/03MON  10:3036854477االمير لتخليص الجمركي01‐023696احمد عبدالمنعم عبدالنبي عبدالعز43830104330
2015/08/03MON  08:3039735101شركة وكالة الخليج البحرين ذ.م.م.01‐000271خليفه عبدالرزاق الصيرفي11830304738
2015/08/04TUE  08:3033929193شركه الوكاالت العالمية المحدودة05‐000188محمد عبدهللا ابراھيم السيد89830400532
2015/08/04TUE  10:3039136656االوروبي للتخليص01‐077108محمد علي عبدالحسن رضي142830403221
2015/08/03MON  10:3039698779الرسالة للتخليص الجمركي01‐056024جعفر منصور عبدهللا56830403469
2015/08/05WED  10:3036352143الفاتح للتخليص والخدمات01‐008692محمد حسن احمد حسن206830502254
2015/08/05WED  10:3039102293عيد اكسبرس للنخليص الجمركي01‐076051مھدي علي احمد عيد  239830607102
2015/08/03MON  10:3066333266خدمات البحرين العالميه للشحن01‐014567علي حبيب يوسف ابراھيم66830807586
2015/08/04TUE  10:3017360253ناس للخدمات البحرية ذ.م.م02‐060895حسين عيسي جعفر147830902643
2015/08/04TUE  10:3039292070ھاي كوليتى لوجستكس02‐063385حسن علي أحمد مشيمع146830903690
2015/08/03MON  08:3036618399اديكس العالمية للتخليص02‐048897حسين احمد يوسف درويش2831107014

2015/08/05WED  10:3039660315خدمات انجكيب للشحن ذ.م.م01‐035254ياسر عيسى احمد الشاوش213831203560
2015/08/04TUE  08:3033431431المستقبل اكسبرس للتخليص02‐040313محمد احمد عبدهللا الصياد101840106521
2015/08/04TUE  08:3039944032المؤيد ويلھلمسون المحدودة01‐004999حسن علي عبدهللا ضيف98840108214
2015/08/05WED  10:3036110075شركة اليوسف لمواد البناء ذ.م.م01‐079163حسن جاسم سلمان عبدالوھاب204840109008
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ورشة عمل حول تطبيق آلية التحويل اآللي المباشر ( المقاصة )

رقم البطاقة ت
السكانية

السجل اسم المخلص الجمركي
التجاري 
لشركة 
التخليص

تاريخ الدورة شركة التخليص
التدريبية

(االدارة العامة‐
معھد التدريب)

وقت الدورة التدريبية
صباحا

جوال

شئون الجمارك – معھد التدريب الجمركي 

للتعميم على المنافذ الجمركية ‐ ترتيب بحسب رقم البطاقة السكانية

2015/08/03MON  10:300شركة أرامكس البحرين ش.ش.و01‐020472ھاني محمد جميل حسن42840203640
2015/08/04TUE  10:3039257434شركة وكالة الخليج البحرين ذ.م.م.01‐000271علي احمد علي الفردان159840506180
2015/08/04TUE  08:3039407499المحافظة لتخليص المعامالت01‐077521ياسين حسين ابراھيم احمد82840605137
2015/08/05WED  10:3036390290القصير للتجارةوالتخليص الجمركي01‐028164حسين جمعه علي عيسى219840902131
2015/08/04TUE  10:300شركة أرامكس البحرين ش.ش.و01‐020472عبدالواحد ابراھيم عبدهللا عبدعلي134840902638
2015/08/03MON  08:3038488644شركة وكالة الخليج البحرين ذ.م.م.01‐000271عمار عبدالجليل عبدهللا احمد6841105812
2015/08/03MON  10:3036288976شركة وكالة الخليج البحرين ذ.م.م.01‐000271حسين عبدالرسول اححمد51841107246
2015/08/03MON  10:3039252776شركه دى اتشي ال انترناشونال البحرين01‐011628أيمن حسن محمد يعقوب 64841200050
2015/08/05WED  10:3039787485بوابة ايليا العالمية للتخليص03‐035355احمد محمد ياسين ابراھيم علي220841204772
2015/08/03MON  10:3038877986تي ان تي سكاى باك العالميه البحرين ذ.01‐012095عقيل محمد عيسى السبع67850100437
2015/08/03MON  08:3039296653ترك اللوجستية02‐001376ميثم حسن احمد العطار23850202868
2015/08/03MON  08:3036797376اسيا للشحن والتغليف01‐016161حسن رضا مسيب مؤمن35850300134
2015/08/03MON  10:300ھاي كوليتى لوجستكس02‐063385يوسف نعمة ال شرف72850400830
2015/08/03MON  10:3036329007شركة وكالة الخليج البحرين ذ.م.م.01‐000271محمد سعيد عبدهللا خاتم49850406005
2015/08/05WED  10:3039166656الشركة االوربيه للشحن ذ.م.م02‐048827عمر فاروق محمد فاروق238850411734
2015/08/05WED  08:3039717970فونكس العالمية للتخليص03‐022478علي سلمان عبدهللا الصياد179850502241
2015/08/03MON  08:300اديكس العالمية للتخليص02‐048897حسين ابراھيم محمد يعقوب13850505895
2015/08/05WED  10:3039074898مؤسسة اوال لتخليص وتصدير البضائع01‐006809سلمان رضي سلمان العنسي230850701651
2015/08/05WED  08:3039982866االيام لتخليص الجمركي02‐026235محمد علي جمعة163850803098
2015/08/04TUE  10:3036755556الفاتح للتخليص والخدمات01‐008692جاسم بن محمد الموسوي143850806615
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ورشة عمل حول تطبيق آلية التحويل اآللي المباشر ( المقاصة )

رقم البطاقة ت
السكانية

السجل اسم المخلص الجمركي
التجاري 
لشركة 
التخليص

تاريخ الدورة شركة التخليص
التدريبية

(االدارة العامة‐
معھد التدريب)

وقت الدورة التدريبية
صباحا

جوال

شئون الجمارك – معھد التدريب الجمركي 

للتعميم على المنافذ الجمركية ‐ ترتيب بحسب رقم البطاقة السكانية

2015/08/03MON  08:3036656365اجيليتي البحرين ش.م.ب مقفلة02‐048618جعفر حميد ھاشم الوداعي20850901790
2015/08/04TUE  10:3039229092مؤسسة ابراھيم قمبر للتجارة والنقليات03‐005254محمد علي حسن أحمد133851000827
2015/08/05WED  08:3033303967شركه دى اتشي ال انترناشونال البحرين01‐011628درويش أحمد محمد بودرويش162860102246
2015/08/05WED  10:3039905949المؤيد ويلھلمسون المحدودة01‐004999جميل محمد عيسى سلمان235860205401
2015/08/03MON  08:3039566554شركة أرامكس البحرين ش.ش.و01‐020472محمود علي احمد طالق32860206610
2015/08/04TUE  08:3037773800تي ان تي سكاى باك العالميه البحرين ذ.01‐012095مصطفى احمد جاسم احمد106860502341
2015/08/04TUE  08:3036361064شركه اوال اكسبرس01‐009052محمد علي عبدهللا علي103860502848
N/A#N/A2015/08/03MON  08:30#N/A#السيد عباس ابراھيم حسن14860600815
2015/08/04TUE  08:3039962688االمير لتخليص الجمركي01‐023696عبدهللا جعفر احمد عبدالحسين100860800652
2015/08/04TUE  08:300ساسان للشحن والتفريغ02‐055810معاذ محمد عبدالرحيم عبدالرحمن105860906280
2015/08/03MON  08:3036835553خدمات البحرين العالميه للشحن01‐014567السيد حسن خليل علي7861209540
2015/08/03MON  10:300الجھاد للتخليص الجمركي04‐018095محمد عبدعلي عبدهللا كاظم62870303252
2015/08/05WED  10:3036068844االمير لتخليص الجمركي01‐023696منصور عبدهللا منصور علي202870303643
2015/08/04TUE  10:3033700516خدمات أوليفر للتخليص05‐055654مجاھد يحي عبده145870512730
2015/08/04TUE  08:3037774335شركه دى اتشي ال انترناشونال البحرين01‐011628بدر أحمد حسن بھزاد85870803905
2015/08/03MON  08:3039666935نجمة البحر اكسبرس للتخليص01‐077023ھشام سعيد احمد موالي17870805789
2015/08/03MON  08:3039331266اجيليتي البحرين ش.م.ب مقفلة02‐048618فاضل عادل عبدالمھدي عبدهللا 16871100762
2015/08/05WED  10:300مؤسسة النجمة للتخليص الجمركي01‐034223علي احمد عباس رضي217871205157
2015/08/03MON  10:3038389009شركه دى اتشي ال انترناشونال البحرين01‐011628زينب يوسف احمد الخاجه65880603569
2015/08/03MON  10:3036477101شركة وكالة الخليج البحرين ذ.م.م.01‐000271محمد احمد حسن الشيخ71880603712
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ورشة عمل حول تطبيق آلية التحويل اآللي المباشر ( المقاصة )

رقم البطاقة ت
السكانية
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التجاري 
لشركة 
التخليص

تاريخ الدورة شركة التخليص
التدريبية

(االدارة العامة‐
معھد التدريب)

وقت الدورة التدريبية
صباحا

جوال

شئون الجمارك – معھد التدريب الجمركي 

للتعميم على المنافذ الجمركية ‐ ترتيب بحسب رقم البطاقة السكانية

2015/08/05WED  08:3039063893البركه للتخليص ونقل البضائع08‐040324علي حسن مكي عيسى181880701790
2015/08/04TUE  10:3039887614وايتوي فريت انترناشونال01‐086353رضي محمد علي احمد137880705574
2015/08/04TUE  10:3036416144شركة أرامكس البحرين ش.ش.و01‐020472السيد احمد عباس جعفر154880904224
2015/08/03MON  10:3036996132سوبر اكسبرس03‐025064السيد احمد مصطفى شبر48881011444
2015/08/04TUE  10:3039001517شركة محمد عبدالرحمن البحر ذ.م.م.01‐001180علي صباح حسين داوود121881205877
2015/08/03MON  10:3033515698السمح للشحن01‐085400فاروق برويز محمد 59890107114
2015/08/05WED  10:3033472185بي اف اس ذ.م.م01‐090522طه عبد الرضا علي الخباز224890206546
2015/08/03MON  10:3036377101شركة وكالة الخليج البحرين ذ.م.م.01‐000271علي احمد حسن الشيخ57890304564
2015/08/05WED  10:3033346545شركه اوال اكسبرس01‐009052عبدهللا حسن علي بوعبود207890407690
2015/08/05WED  10:3033773379شركه اوال اكسبرس01‐009052حسين علي عبدهللا خاتم227890500525
2015/08/04TUE  08:300داداباي لتخليص المعامالت09‐046283حسين محمد علي حماده112890500983
2015/08/04TUE  08:3036553314فيدرال اكسبرس انترناشول انك01‐026645محمود صادق عبدالرضا رضي94890600619
2015/08/05WED  10:3036656206العسبول لخدمات التخليص والشحن01‐065492السيد احمد فائق ناصر231890707820
2015/08/05WED  08:3039696939البركه للتخليص ونقل البضائع08‐040324عبدالواحد عبدالعزيز قراطه170890802300
2015/08/03MON  08:3039340989تي ان تي سكاى باك العالميه البحرين ذ.01‐012095السيد حسين ابراھيم شرف5890802360

2015/08/04TUE  08:3036458615اجيليتي البحرين ش.م.ب مقفلة02‐048618عامر خليل منصور عبدهللا107891002073
2015/08/05WED  08:3032223827شركة االيمان للتجارة والخدمات01‐028047احمد يوسف الزوبي192891006664
2015/08/03MON  08:3033330093انجود للتخليص الجمركي02‐031987علي سعيد عباس العصفور10891103406
2015/08/04TUE  10:3033332357شركة اينكاي اكسبرس البحرين ذ.م.م01‐038079علي حسن عبدهللا يوسف125891103830
2015/08/03MON  08:3033487910اديكس العالمية للتخليص02‐048897محمد عيسى عبدهللا سلمان4891105328
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ورشة عمل حول تطبيق آلية التحويل اآللي المباشر ( المقاصة )
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وقت الدورة التدريبية
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شئون الجمارك – معھد التدريب الجمركي 

للتعميم على المنافذ الجمركية ‐ ترتيب بحسب رقم البطاقة السكانية

2015/08/05WED  08:300فيرست فرايت انترناشيونال01‐068878ميثم يوسف عبدهللا عيسى177891202790
2015/08/04TUE  10:3033004248منير العصفور لتخليص الجمركي01‐058802السيد جعفر محفوظ محمد 138891208330
2015/08/05WED  08:3034055662االيام لتخليص الجمركي02‐026235السيد جواد رضي ابراھيم196900100206
2015/08/05WED  10:3033927545نقليات العريض01‐008738علي عبدالوھاب محمد سلمان201900206950
2015/08/05WED  10:300عيد اكسبرس للنخليص الجمركي01‐076051احمد خاتم احمد الخاتم203900404809
2015/08/03MON  10:300ھابي للتخليص الجمركي01‐053312سيد مرتضى عطيه عباس55900405929
2015/08/03MON  08:3033284135شركة أرامكس البحرين ش.ش.و01‐020472مصطفى السيد ضياء أحمد12900610212
2015/08/04TUE  08:3033839900المال لتخليص البضائع09‐017317محمد يونس عبرالرزاق ميرزا117900706163
2015/08/04TUE  10:3039828219مارس فريتس01‐023460حسين محمود غلوم محمود139900907304
2015/08/05WED  08:3036747422اى ام لخدمات التخليص02‐065871محمد عبدالھادي حسن كراشي185901002968
2015/08/04TUE  10:3039997633ناس للخدمات البحرية ذ.م.م02‐060895رضا مختار قاسم حاجي140901007005
2015/08/05WED  08:300الفاتح للتخليص والخدمات01‐008692ميثم عباس محمد عباس197901110426
2015/08/03MON  08:3037775123االمير لتخليص الجمركي01‐023696حسين محمد عبدالرحيم ال رحمه36910101140
2015/08/04TUE  10:3039907466البركه للتخليص ونقل البضائع08‐040324حسين علي يوسف يعقوب 122910202150
2015/08/05WED  08:3033799005اكساء لتخليص المعامالت الحكوميه والر03‐073609علي محمد عبدهللا عبدالھادي191910407193
2015/08/05WED  08:3036154477الكبسي لتخليص المعامالت02‐065008طالل احمد احمد الفتيني187910413053
2015/08/04TUE  10:3033837252السفينة لتخليص المعامالت01‐071318فيصل حسين الحايكي144910503125
2015/08/03MON  10:3033724118شركة أرامكس البحرين ش.ش.و01‐020472محمد جاسم عبدالمجيد عبدالنبي78910603464
2015/08/05WED  08:3038843835االوروبي للتخليص01‐077108عامر حسين عيسى193910604061
2015/08/04TUE  08:3033316726شركه الوكاالت العالمية المحدودة05‐000188حسين رمزي محمد حسن طه96910704716
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ورشة عمل حول تطبيق آلية التحويل اآللي المباشر ( المقاصة )

رقم البطاقة ت
السكانية

السجل اسم المخلص الجمركي
التجاري 
لشركة 
التخليص

تاريخ الدورة شركة التخليص
التدريبية

(االدارة العامة‐
معھد التدريب)

وقت الدورة التدريبية
صباحا

جوال

شئون الجمارك – معھد التدريب الجمركي 

للتعميم على المنافذ الجمركية ‐ ترتيب بحسب رقم البطاقة السكانية

2015/08/04TUE  10:3039990602شركة االيمان للتجارة والخدمات01‐028047حسين عادل ابراھيم الصالح131911000771
2015/08/03MON  08:300اديكس العالمية للتخليص02‐048897احمد حسن محمد علي حسين3911107010
2015/08/03MON  08:3036050613شركة أرامكس البحرين ش.ش.و01‐020472احمر علي جعفى احمر جاسم38911110089
2015/08/05WED  08:3033837269السفينة لتخليص المعامالت01‐071318محمد فؤاد محمد الحايكي 186911201068
2015/08/04TUE  10:300االيام لتخليص الجمركي02‐026235محمود محمد مرھون127911204660
2015/08/03MON  08:300االمير لتخليص الجمركي01‐023696سيد أحمد حيدر40920203256
2015/08/04TUE  10:3034479144شركة االيمان للتجارة والخدمات01‐028047رائد محمد عبدالرب الحمري156920413277
2015/08/04TUE  08:3036339882وكالة البستكي لتخليص الجمركي01‐040420محمد عبدهللا محمد البستكي87920502679
2015/08/05WED  10:300شركة المشرق لتخليص البضايع ذ.م.م01‐036961عبدهللا جمال208920803091
2015/08/03MON  08:3033904341اديكس العالمية للتخليص02‐048897السيد محمد ناصر علي21921109814
2015/08/03MON  08:3036301530االمير لتخليص الجمركي01‐023696صادق ھاشم مجيد علوي31921203098
2015/08/05WED  10:3038378288النسر الشرقي لخدمات الشحن06‐040860محمد حسن محمد حسن جاسم 211921206640
2015/08/04TUE  08:3033095466وكالة البستكي لتخليص الجمركي01‐040420حسين يونس حسين غالم111930109317
2015/08/03MON  10:3033007565مؤسسة ياسر مكي التجارية02‐027693حسن ياسر علي  حسن47930303547
2015/08/03MON  10:3039679929الرسالة للتخليص الجمركي01‐056024عبدهللا منصور عبدهللا صالح77930504020
2015/08/03MON  10:3033182596شركة الفيصل للوجستيات والنقل ذ.م.م01‐012472ياسر فھد عقيل ال رحمه53930700953
2015/08/05WED  08:3033215225مؤسسة اوال لتخليص وتصدير البضائع01‐006809عمار محمد علي حسن195931107237
2015/08/03MON  10:3033973746ھابي للتخليص الجمركي01‐053312السيد جالل السيد عطية عباس مح79940810271
2015/08/03MON  10:3038483399ھابي للتخليص الجمركي01‐053312إبراھيم أحمد إبراھيم علي أحمد خ74951210866
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